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RESUMO 

A inclusão escolar constitui-se na proposta de oferecer qualidade de ensino a todos 

os alunos, conclamada na igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para 

todos, ainda se encontra em momentos de resistência, mas de grandes reflexões e 

questionamentos no sentido de identificar meios adequados que poderão melhorar as 

condições de ensino. A dignidade, os direitos individuais e coletivos garantidos pela 

Constituição Federal impõem às autoridades e à sociedade brasileira a obrigatoriedade de 

efetivar essa política pública de modo que os recursos humanos e materiais venham a ser 

aplicados, atingindo necessariamente, toda a educação básica. Esta pesquisa preocupou-se 

com as relações sociais e interações do ANEE (Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais) da Educação Infantil numa perspectiva inclusiva e foi realizada com o objetivo 

de comprovar-se a importância destas relações e interações com o outro, como fatores 

importantes para o desenvolvimento dos alunos e favorecimento da inclusão educacional.  

A coleta dos dados foi realizada por meio da observação dos fatos nos diversos ambientes 

da escola, com os alunos e com os profissionais da educação (professora, monitora, 

professora da sala de recursos e auxiliares de educação) que mantinham contato mais 

direto com os alunos, registrados em diários e confirmados em questionário. Ao analisar as 

diversas situações dos alunos e adultos envolvidos com o processo educacional no que se 

refere às relações sociais, foi possível verificar como é que ocorrem as interações e a 

importância delas para a formação subjetiva do sujeito e para o processo de “ensino-

aprendizagem”. Diante da realidade constatada verificou-se, que os alunos evoluem 

significativamente por meio da inclusão escolar, ambiente no qual é favorecedor das mais 

diversas possibilidades das relações sociais. Foi possível verificar também tanto por parte 

dos educandos, quanto por parte dos profissionais, a presença de ações voltadas ao 

assistencialismo em um sentido de super-proteção aos educandos especiais, condição que 

os atrapalham na interação com o outro e com o meio e ainda o despreparo dos 

profissionais, ou seja, a falta de capacitação para atuarem com a educação inclusiva. 

 

 

 

Palavras-chave: Interação, Desenvolvimento e Inclusão. 



 
 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO................................................................................................................7 

1. REFERENCIAL TEÓRICO...............................................................................................9 

1.1. Fundamentos Legais...............................................................................................10 

1.2. Conceito de Educação Inclusiva............................................................................11 

1.3. Conceito de Educação Infantil...............................................................................12 

1.4. Escola e Socialização.............................................................................................15 

1.5. Abordagens Construtivistas e Histórico-cultural...................................................18 

1.6. Papel do Professor..................................................................................................20 

2. OBJETIVO.......................................................................................................................22 

2.1. Objetivo Geral........................................................................................................22 

2.2. Objetivos Específicos.............................................................................................22 

3. METODOLOGIA............................................................................................................23 

3.1. Fundamentação Teórica.........................................................................................23 

3.2. Contexto da Pesquisa.............................................................................................23 

3.3. Participantes...........................................................................................................24 

3.3.1. A turma................................................................................................................24 

3.3.2. Os Profissionais de Educação.............................................................................25 

3.4. Materiais.................................................................................................................25 

3.5. Instrumentos de construção de Dados....................................................................25 

3.6. Procedimentos de construção de Dados.................................................................26 

3.7. Procedimentos de Análise de Dados......................................................................26 

4. RESULTADOS E DISCURSÃO.....................................................................................27 

5. CONSIDERÇÕES FINAIS..............................................................................................32 

6. REFERÊNCIAS...............................................................................................................35 

7. APENDICES....................................................................................................................37 

8. ANEXOS..........................................................................................................................45 



7 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 

A escola é promotora do desenvolvimento e do saber, considerada uma agente 

social é de fundamental importância para a formação dos indivíduos, para o convívio e 

participação social.  

Atualmente, a inclusão escolar vem sendo implantada por todo o Brasil, no intuito 

de oferecer a todos o direito à educação. As discussões sobre este assunto crescem a todo o 

momento adquirindo novos pensares e novas atitudes no sentido da melhoria das práticas 

educacionais que venham a torná-la mais eficaz. Desde os órgãos governamentais, 

doutores da educação, pesquisadores, dentre outros, buscam por novos caminhos no 

sentido de acompanhar e qualificar o processo de transformação e evolução da inclusão no 

sistema de educação. É evidente a crescente evolução dessas práticas de inclusão no Brasil, 

mas ainda há muito que se fazer principalmente, no que diz respeito à efetivação das leis 

que regem os diretos das pessoas com necessidades especiais, a qualidade no ensino que 

inclui a capacitação profissional dos agentes educacionais, investimentos para a formação 

de uma sociedade consciente para que venham a quebrar paradigmas importantes como o 

preconceito e superação de barreiras que dificultam a vida das pessoas com deficiências.  

Por fim proporcionar condições de menos segregação, lembrando que é preciso se atentar 

para a compreensão de que a inclusão é um processo complexo e contínuo que sempre 

demandará de modificações e novas adaptações as necessidades que virão surgindo a cada 

realidade contextual.  

A inclusão escolar tem alcançado resultados significativos no sentido de propiciar 

aos indivíduos com desenvolvimento atípico o direito de participação em uma escola de 

ensino regular e de conquista de um espaço que é de direito de todos. Não dá para se 

pensar em inclusão sem enfatizar a importância que tem as relações sociais para o 

favorecimento da mesma. Para Vigotski, são das interações que temos com o meio e para 

com os outros, que as pessoas se relacionam, exploram, compreendem o mundo, 

expressam seus pensamentos e percebem as mais variadas riquezas contidas nesse 

universo. Nesse sentido adquirem, formam e constroem condições básicas para a 

realização da sua cidadania. Nas trocas estabelecidas uns com os outros, podemos 

compreender melhor o contexto o qual estamos inseridos, construir a formação cultural e 

atuar de forma ativa em um processo de desenvolvimento no qual provocamos e sofremos 

transformações necessárias para construção da aprendizagem.  
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As condições de vínculos sociais se tornam indispensáveis na inclusão, pois o seu objetivo 

principal é justamente integrar o indivíduo no seu contexto social como sujeito ativo e 

participativo. Considerando a importância de o sujeito ser ativo e participativo, venho há 

sete anos, enquanto educadora no ensino especial, desenvolvendo um trabalho voltado para 

as relações que o aluno faz com o outro e com o meio, oportunizando a eles a oportunidade 

do contato social, visual, auditivo e da linguagem, enfim, de todos os estímulos que lhes 

são necessários para darem conta de si no mundo.  Atuando na Educação Precoce, foi 

possível desenvolver um trabalho com alunos com desenvolvimento atípicos, dentre eles 

uma aluna com síndrome de down, um aluno com TGD- Transtorno global do 

Desenvolvimento e um outro com perda auditiva severa, estes atualmente com quatro anos 

de idade estão incluídos em uma turma de Jardim I na Educação Infantil no ensino regular 

e foram os estímulos que impulsionaram a realização desta pesquisa, no intuito de 

investigar a importância das interações com o outro para formação do sujeito. Nesse 

sentido, o objetivo do presente estudo é verificar se a relação com o outro, é um fator 

importante para o favorecimento do processo de aprendizagem dos alunos, principalmente 

do ANEE. Além de conscientizar e alertar da responsabilidade que enquanto educadores 

temos para com os alunos e da necessidade de encontrar estratégias que favoreçam maior 

qualidade no ensino em questões que envolvem a inclusão escolar.   

Este estudo foi realizado com base em uma abordagem qualitativa descritiva, 

aconteceu em uma escola pública de educação infantil na região administrativa do Paranoá, 

em uma turma de integração inversa do 1º período com alunos com idade de quatro anos. 

Para pôr em prática a pesquisa foi realizada observações dos fatos ocorridos no ambiente 

escolar e questionário realizado com os profissionais da educação que tinham maior 

contato com os alunos.  

O trabalho virá desenvolvido em capítulos descrevendo breve histórico do conceito 

de educação inclusiva, educação infantil, a escola e a socialização, o papel da escola e a 

importância do professor para o processo de ensino- aprendizagem. 

 

 

Integração Inversa- Turma do ensino regular formado com número reduzido de alunos, com um total de 15 

alunos, sendo 03 deles diagnosticados com necessidades especiais. 
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1.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A inclusão tem sido alvo de grandes discussões, levantando a todo o momento 

reflexões para melhor efetivá-la. Sabe-se, que ainda é necessário muito avançar e promover 

ações concretas para que os pensamentos venham a se transformar em realidade. Assumir a 

inclusão é pensar em questões como políticas públicas, sociais e educacionais que estejam 

relacionadas à diversidade social, a diferença e quebra de preconceitos pré-construídos 

historicamente.  É importante lembrar que, a inclusão não se restringe somente à inserção 

de alunos com necessidades educacionais nas escolas regulares de ensino. É preciso pensar 

que a inclusão deve ser de todos os alunos, independente de raça, religião, imigrantes, 

dentre outros, ou seja, devemos pensar em inclusão em um sentido complexo para 

entendermos os vários fatores que levam a exclusão escolar e que às vezes não é devido 

somente a deficiências. É essencial que as escolas sejam inclusivas, ou seja, “de todos” e 

para “todos”. Segundo Orientações pedagógicas da Educação Especial (2010) o processo 

de inclusão escolar preconiza uma instituição educacional de qualidade para todos e com 

todos os estudantes.  

O direito à educação para Todos e o respeito às diferenças já estão garantidos 

desde a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mas, sobretudo, 

é a partir da década de 1990 que entram em ascensão, por meio de acordos e 

políticas de âmbito internacional que amparam e sustentam os movimentos de 

estruturação de escolas inclusivas (Inclusão Revista da Educação Especial, p.38, 

Ano 2006)  

Aqui no Distrito Federal, os estudantes com necessidades educacionais especiais 

foram recebidos na rede pública de ensino no decorrer dos anos 70 com o processo de 

integração, que veio a ser substituído pela educação inclusiva a partir da década de 

noventa, quando passou a ser adotada em âmbito internacional, mediante acordos e 

políticas adotadas no sentido de promover movimentos de estruturação e reestruturação de 

escolas inclusivas. 

 

ANEE – Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 
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1.1. FUNDAMENTOS LEGAIS 

Este processo de inclusão é definido por legislações tanto no âmbito internacional, 

como federal e ainda local, dentre elas destacam-se: 

A Declaração Universal dos direitos Humanos, conferência em Salamanca que 

proclama: o direito de todas as crianças à educação; as características, interesses, 

capacidades e necessidades de cada criança, sendo que, os sistemas de ensino 

devam se organizar para atender as diferentes características e necessidades; que 

as pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso a escolas 

comuns; (Revista Inclusão, p.9, ano 2005) 

 

A Constituição Federal em seu artigo 227 define que é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, a cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligencia, discriminação, exploração, violência e opressão. (Cadernos 

Pedagógicos 3, p 12, ano 2005)  

Dessa maneira, é assegurado ao indivíduo o seu direito de inclusão no que se refere 

no que se refere a sua interação social enquanto cidadão ativo em seu contexto social. 

Ainda baseando-se nestas legislações, podemos dizer que a educação inclusiva é um direito 

do aluno e um dever do Estado, sendo que o papel do Estado e da escola é garantir, 

promover e favorecer meios necessários para que estes direitos sejam assegurados. 

Lembramos ainda que, não basta somente a existência das leis para que a inclusão 

aconteça, pois é necessário que a sociedade se modifique para acolher dignamente todos os 

seus cidadãos. É preciso antes de tudo superar preconceitos e conceitos como o de que 

aquele que apresenta deficiência deva ser tratado como coitadinho e inútil. É preciso 

possibilitar a estas pessoas a acessibilidade. 

A instituição escolar é a representação real do processo de inclusão, ou seja, um 

espaço privilegiado do processo de aprendizagem, desenvolvimento e socialização dos 

alunos. É neste espaço que ocorrem as relações interpessoais entre professor-aluno, alunos-

alunos e ainda alunos e demais auxiliares da educação. Elementos que oportunizam as 

relações sociais e interações,fontes principais para a formação do indivíduo e porta de 

entrada para a sociedade como um todo. 
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1.2. CONCEITO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A inclusão escolar apregoa uma escola de qualidade que atenda a todos, no entanto 

devemos considerar que é um processo gradual e complexo e que sempre necessitará de 

reflexões e transformações que atendam a realidade do contexto vigente.  No momento, o 

movimento concentra-se na busca de mudanças, da transformações de atitudes, 

mentalidades e estruturas favorecedoras das capacidades e potencialidades dos estudantes 

ANEE e da conscientização de profissionais da educação e estudantes.  São muitas as 

pesquisas desenvolvidas na área de educação inclusiva (Pauoln,2005; González,2007; 

Oliveira,2008)  e diversas reflexões favoráveis a sua verdadeira efetivação. Apesar de, 

ainda ser muito limitado e inconsistente os resultados da inclusão, o processo já faz 

grandes avanços na realidade educacional de muitos alunos com deficiências e 

conscientização dos demais envovidos.    

O recebimento de alunos com necessidades especiais nas escolas cresceu 

consideravelmente neste contexto, nesse mesmo sentido nota-se a tomada de consciência 

por parte dos familiares em relação às capacidades e aos direitos das pessoas com 

necessidades especiais, tornando mais efetiva a participação deles em um outro contexto 

social, além do familiar.  Em conseqüência dessas ações, a sociedade reconhece, forma e 

adquiri consciência no sentido de percepção desses indivíduos como integrantes do sistema 

social, com direitos e deveres como qualquer cidadão.   

Os avanços são significativos e grande é o dinamismo por parte daqueles que 

acreditam e buscam por uma educação inclusiva de melhor qualidade.  É notado que as 

pessoas com deficiência vêm a cada dia conquistando seu espaço e assumindo melhor o 

seu papel enquanto cidadãos.  Entretanto, todos estes aspectos ainda necessitam de 

reflexões profundas para que venham a evoluir e transformar esta realidade ainda muito 

precária.  

As escolas, de modo geral, têm consciência da existência das leis acerca da e 

inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais no ambiente 

escolar e da obrigatoriedade da garantia de vaga para estas. As equipes diretivas 

respeitam e garantem a entrada destes alunos, mostrando-se favoráveis à política 

de inclusão, mas apontam alguns entraves pelo fato de não haver sustentação 

necessária. (...) a ausência de definições mais estruturadas acerca da educação e 

dos suportes necessários a sua implementação. ( Paulon, p.25, 26, ano 2005)   
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É de suma importância possibilitar e aprimorar aspectos fundamentais para 

melhoria da educação inclusiva, dentre eles: valorizar e capacitar os professores; atualizar 

o currículo escolar de forma que melhor contemple as necessidades de todos os alunos; 

rever a maneira de avaliação, que deverá estar em favorecimento das necessidades e 

capacidades dos alunos. Com isso, pode-se ter um novo olhar mediante as necessidades 

dos alunos e dessa forma serão devidamente detectadas e trabalhadas na sua totalidade.    

Discorrendo sobre como a escola faz para fabricar sucessos e fracassos, 

Perrenoud distingue três mecanismos complementares: 1) o  currículo, ou o 

caminho que desejamos que os alunos percorram  (necessidade de considerar que 

nem todos alunos partem do mesmo ponto e não dispõem dos mesmos recursos 

para avançar) ; 2)Ajuda que o professor proporciona para que cada aluno possa 

percorrer o caminho ( surge o problema da indiferença às diferenças, a ajuda 

padronizada promoverá a chegada dos mais bem preparados enquanto os demais 

não atingiram os objetivos) e; 3) modo de avaliação contribui expressivamente 

para minimizar ou dramatizar as desigualdades de aprendizagem. (Perrenoud 

2001,p.21 apud Revista da Educação Especial, p.39, 2006) 

 

 

1.3. CONCEITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

A educação infantil surgiu na década de 70 decorrente de uma forte crise social e 

econômica, causada pela necessidade de conciliação da classe feminina entre trabalho e 

vida doméstica. Hoje a sua expansão continua atrelada a esta participação da mulher no 

mercado de trabalho, as mudanças na maneira de organização estrutural familiar e, pelo 

reconhecimento da importância dessa etapa de educação para a formação do sujeito. 

Constitui a primeira etapa da educação básica e compreende a escolarização das crianças 

de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas. Conforme o artigo 29° da LDB : 

“A educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade”. Garantindo também no inciso IV do artigo 4° a gratuidade dessa 

etapa de ensino ao determinar: “atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 

crianças de 0 a 5 anos de idade”. (Currículo Educação Básica, versão 

experimental, 2010, p.9) 
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 A Lei n° 11.274/2006 (art.32) regulamenta o ensino fundamental em nove anos 

incluindo as crianças a partir dos seis anos de idade nessa etapa de ensino. Assim, o 

atendimento na educação infantil passa a ser para crianças de 0 a 5 anos de idade, 

subdividido em duas faixas, as crianças de 0 a 3 anos de idade com atendimento em 

creches e as crianças de 3 a 5 anos de idade com o atendimento em pré-escolas. 

Embora esteja definida como primeira etapa da educação básica, não se caracteriza 

como educação obrigatória, mesmo assim, a procura dos pais para o engajamento dos 

filhos nesta modalidade de ensino, é bastante significativa. As escolas de educação infantil 

são mantidas por meio de recursos públicos, por instituições conveniadas e ou autônomas. 

Atualmente, há um avanço notável quanto ao número de escolas que atendem esta etapa da 

educação, entretanto, a oferta por esta escolarização ainda é muito restrita e não contempla 

a educação de todas as crianças nestas idades no contexto educacional.  

 O papel dessas instituições de ensino é muito importante, pois está relacionado à 

promoção do adequado desenvolvimento para a constituição integral do indivíduo, em seus 

aspectos emocionais, motrizes, cognitivos e sociais.  

Uma criança está aprendendo e incorporando ativamente informação, quando 

experimenta, quando observa, quando faz, quando ouve, e assim por diante. Para 

que realmente incorpore a informação, é preciso que aquilo que está 

experimentando, observando, fazendo e ouvindo se associe a seus esquemas e 

conhecimentos prévios, isto é, que faça sentido para ela. (Paniagua, 2007, p.14, 

15) 

 Nesse sentido, o papel do adulto e fundamental para o desenvolvimento de 

propostas pedagógicas que contemplem a motivação, a interação, o interesse, a 

curiosidade, a experimentação, a brincadeira, a autonomia, a personalização e a 

diversidade.  Todos esses aspectos são de suma importância e devem ser sempre 

considerados quanto ao desenvolvimento de um bom trabalho com as crianças na educação 

infantil. É importante ressaltar as interações como fins de mediação social e como elo 

principal favorecedora da construção e formação do indivíduo.   

 Para que as interações sejam enriquecedoras, é preciso criar algumas condições: 

que se desenvolvam em um clima de afeto e segurança, que haja uma certa 

estabilidade nas referências, que ocorram interações personalizadas adulto-

criança, que se potencialize realmente a atividade conjunta entre iguais e que o 
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adulto supervisione e, em caso de necessidade regule as interações. (Paniagua, 

2007, p.18)  

É, pois, na relação com o(s) outro (s), numa atividade prática comum, por 

intermédio da linguagem, que o sujeito se constitui e se desenvolve. As 

interações humanas são sempre sociais- mantêm e recriam, a cada instante, a 

estrutura da sociedade. Elas se prestam tanto a fins positivos como a fins 

negativos e podem ser fonte de informações verdadeiras ou preconceituosas, de 

independência, dominação, alienação ou conscientização. (...) é na relação com o 

próximo, na convivência em grupo, numa atividade comum do dia-a dia, que o 

sujeito se constitui e se desenvolve. (Lopes, Coleção Prática Pedagógica, 1999, 

p. 106) 

 Considerando as diferenças das crianças e a realidade de escola inclusiva cabe 

salientar o dever de o educador desenvolver sua prática pedagógica de maneira que 

satisfaça as condições de aprendizagem dos educandos de modo que todos possam 

aprender e se desenvolver conforme suas capacidades.  

Todas as crianças, algumas mais e outras menos, sob algum aspecto de sua 

escolarização, apresentam necessidades educacionais especiais: o menino que 

fraturou o braço e precisa de ajuda e da adaptação de materiais por um tempo; a 

menina que não assimilou o nascimento de uma irmã e precisa de mais dedicação 

para conseguir se concentrar; o menino recém-chegado de um país de língua 

diferente, etc. Em todos esses casos aparecem necessidades educacionais 

especiais de caráter mais ou menos transitório. No outro extremo, a maioria das 

crianças com deficiências apresenta necessidades educacionais especiais mais 

permanente, e é previsível que necessitem de medidas específicos durante toda 

sua escolarização. (Paniagua, 2007, p.109) 

 A instituição de Educação Infantil deve ser um espaço que garanta experiências 

positivas por meio do lúdico, dos jogos, do brincar.  Um espaço de convivência 

harmoniosa, de respeito às diversidades, ambiente socializador e favorecedor de 

aprendizagens. È relevante que o profissional que atua na educação infantil tenha 

conhecimento acerca do desenvolvimento da criança, pois assim, poderá contemplá-la nos 

aspectos cognitivos, afetivos, emocionais, sociais e motores no sentido de trabalhar o 

indivíduo como ser integral. 
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1.4. ESCOLA E SOCIALIZAÇÃO 

Sendo a escola um espaço onde sistematiza o conhecimento e propícia o 

desenvolvimento da aprendizagem, é necessário que ela reconheça a sua capacidade de 

atuação enquanto mediadora e estimuladora da promoção das relações entre todos os 

envolvidos no processo educacional, sendo o professor o principal responsável em 

desenvolver meios que favoreçam a socialização dos seus alunos. Segundo González 

(2007) a escola deve estimular e motivar seus alunos para o alcance de objetivos que foram 

programados e para a interiorização das normas sociais e os valores estabelecidos pela 

sociedade a que pertencem. 

A educação transforma, desenvolve o raciocínio, a linguagem, a capacidade de 

reflexão e tomada de atitude, ou seja, proporciona ao indivíduo a formação da autonomia e 

a serem pessoas capazes de gerir a sua própria vida. A escola também desenvolve o 

importantíssimo papel de favorecer o processo de socialização da criança.   

Vigotski afirma que, a presença de elementos mediadores introduz um elo a mais 

nas relações organismo/meio, tornando-as mais complexas. Ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo as relações mediadas passam a predominar sobre 

as relações diretas. (Oliveira, 2008, p. 27)  

 

Assim, passam a compreender o mundo como um todo e em suas particularidades, 

como: a aquisição de valores étnicos e morais, a construção da sua identidade e a 

capacidade de relacionar-se e interagir.  Cabe ao professor propiciar diversas situações que 

favoreçam a troca entre os alunos, sejam por meio de brincadeiras, de conversas para que 

possam se expressar e demonstrar seus pensamentos, seu modo de agir e de sentir.  

É o grupo cultural onde o indivíduo se desenvolve que lhe fornece formas de 

perceber e organizar o real, as quais vão constituir os instrumentos psicológicos 

que fazem a mediação entre o indivíduo e o mundo. [...] é através da relação 

interpessoal concreta com outros homens que o indivíduo vai chegar a 

interiorizar as formas culturalmente estabelecidas de funcionamento psicológico. 

(Oliveira, 2008, p.36-38) 

O indivíduo, a partir do momento do seu nascimento, faz parte de algum grupo: 

primeiro do grupo familiar; depois, do escolar, do grupo de “pares iguais”, e 

assim até o momento final da sua vida. Durante sua passagem por esses 
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diferentes grupos, recebe uma série de doações que o evolutivo assimila e 

interioriza em sua personalidade. (González, 2007, p.278,279) 

Para esse autor, a escola necessita oportunizar aos alunos com desenvolvimento 

atípico os fins educacionais adequados à sua idade e capacidade. Ressaltando que, as 

adaptações curriculares devem ser centradas na existência de um currículo flexível e aberto 

que permita encontrar os caminhos e alternativas necessárias para o processo de ensino-

aprendizagem dos ANEE.  É fundamental que o professor tenha conhecimento dos fatores 

socioculturais, psicológicos e ambientais que envolvem o ANEE, para que possa 

estabelecer com segurança e objetividade o apoio educacional de que ele necessita. 

 Vigotski ressalta que o aprendizado está relacionado ao desenvolvimento, que se dá 

no individual, numa maneira que se refere à aquisição de informações, habilidades, 

atitudes, valores, etc. Segundo o renomado pesquisador não há aprendizagem sem 

aprendizado, pois o sujeito necessita estar em uma situação de relação recíproca num 

processo no qual aprende e ensina nas relações com o outro.  

 O desenvolvimento do pensamento se dá do exterior para o interior, ou seja, do 

social para o sujeito, nas relações que o indivíduo estabelece com o mundo exterior. 

Vigotski enfatiza que desde o nascimento da criança, o aprendizado está 

relacionado ao desenvolvimento e é “um aspecto necessário e universal do 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas”. Existe um percurso de 

desenvolvimento, em parte definido pelo processo de maturação do organismo 

individual, (...), mas é o aprendizado que possibilita o despertar de processos 

internos de desenvolvimento que, não fosse o contato do indivíduo com certo 

ambiente cultural, não ocorreriam. (Oliveira, 2008, p.56) 

As crianças na escola trocam suas experiências, constroem em conjunto 

informações relevantes ao seu processo de formação. Nessa situação elas se moldam 

mutuamente, por meio da imitação, do jogo simbólico das interações e da linguagem.  

Vigotski defende que a utilização de sistemas simbólicos é essencial para o 

desenvolvimento dos processos mentais superiores e evidencia a importância das 

relações sociais entre os indivíduos na construção dos processos psicológicos, 

(...) a utilização de marcas externas vai se transformando em processos internos 

de mediação. E o que ele chama de processo de internalização. (Oliveira, 2008, 

p.34) 



17 
 

 
 

 Para González, apesar de a criança apresentar desarmonia quanto ao 

desenvolvimento podem desenvolver ações e condutas que de fato as impedem de uma 

integração em determinados meios, mas que também é certo que pode participar 

ativamente em seu processo de normalização.  

 

A questão é alcançar a possibilidade de se adaptar a um papel que dê a ela a 

chance de fazer parte de um grupo social, ou seja, a capacidade de estabelecer 

vínculos de identificação com as pessoas de seu meio familiar, escolar e social. 

A identidade se transforma, portanto, na base de sua marginalização ou de sua 

integração. (González, 2007, p.148) 

Falar de crianças diferentes implica, (...) que tanto os pais como a escola dêem 

uma resposta diferenciada para que esses sujeitos possam conseguir os fins 

educacionais adequados à sua idade e capacidade. Para superar essa situação, o 

sistema educacional (...) devem proporcionar à ajuda de que cada pessoa 

necessita dentro do contexto educacional o mais normalizado possível. 

(González, 2007, p.280)  

 Mittler (2003) quando se refere ao código de práticas ressalta que as escolas 

precisam adotar práticas para identificar o mais cedo possível, as crianças que podem 

precisar de apoio adicional; fazer adaptações para satisfazer as necessidades individuais 

desses alunos; estabelecer metas tanto para a criança como para os profissionais e avaliar 

os objetivos de acordo com as respostas das crianças. A inclusão é fato em nossa realidade 

escolar, e apesar de ainda ser uma polêmica na vida de muitos educadores que insistem em 

não acreditar e em não fazer parte desse processo. Negar, ou fugir da inclusão não faz mais 

sentido, é preciso encarar o fato de que os alunos com necessidades educacionais especiais 

vêm conquistando o espaço escolar e garantindo o seu direito a educação. 

Partindo das ideias de Vigotski de que há possibilidade de alteração no desempenho 

de uma pessoa pela interferência de outra. Considerando que o ensino-aprendizagem dos 

educandos especiais devem se construir de maneira adaptativa em uma visão de 

preponderação entre os níveis: o real e o potencial, termo definido por Vigotski como zona 

de desenvolvimento proximal devemos considerar que esses alunos são capazes de 

desenvolver tarefas com a ajuda de adultos ou de companheiros mais capazes. 

Essa concepção de que é o aprendizado que possibilita o despertar de processos 

internos do indivíduo liga o desenvolvimento da pessoa a sua relação com o 
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ambiente sócio-cultural em que vive e a sua situação de organismo que não se 

desenvolve plenamente sem o suporte de outros indivíduos de sua espécie. (...) A 

zona de desenvolvimento proximal refere-se, assim, ao caminho que o indivíduo 

vai percorrer para desenvolver funções que estão em processo de 

amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas,  estabelecidas no seu 

nível de desenvolvimento real (...) é pois, um domínio psicológico em constante 

transformação: aquilo que uma criança é capaz de fazer com a ajuda de alguém 

hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã. (Oliveira, 2008, p.58 e 60) 

 

 Oliveira discorre sobre as possibilidades que o cérebro tem de ser um sistema 

aberto, de grande plasticidade, cuja estrutura e modos de funcionamento são moldados ao 

longo da história do ser e do desenvolvimento individual.  

De acordo com as idéias de Luria em termos desenvolvimento psicológico 

significa que o organismo humano nasce muito “pouco pronto”, isto é, com 

muitas características em aberto, a serem desenvolvidas no contato com o mundo 

externo e, particularmente, com os outros membros da espécie. Essa imaturidade 

dos organismos no momento do nascimento e a imensa plasticidade do sistema 

nervoso central do homem estão fortemente relacionadas com a importância da 

história da espécie no desenvolvimento psicológico: o cérebro pode ser adaptar a 

diferentes necessidades, servindo a diversas funções estabelecidas na história do 

homem. (Oliveira, 2008, p.84) 

Para Antunes (2001), as inteligências são potenciais biopsicológicas, que 

possibilitam resolver problemas, para compreender, de se adaptar, de se contextualizar, são 

sistemas neurais que diferenciam uma pessoa da outra. 

 

1.5. ABORDAGENS CONSTRUTIVISTAS E HISTORICOCULTURAL 

 Partindo de estudos e da análise de que o desenvolvimento se dá, tanto 

biologicamente quanto socialmente, é importante destacar sobre a abordagem do 

construtivismo de Piaget e da abordagem histórico-cultural de Vigotski.  

 Segundo Kelman (2010) baseando nas idéias de Piaget e Vigotscki, relata que para 

o primeiro autor o ser humano apresenta potencialidade inata e mediante a sua interação 

com o meio, participa de forma ativa e constrói o próprio conhecimento. Para ele, o 
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desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre através de constantes desequilíbrios e 

equilibrações. Já o segundo autor, contrário ao pensamento anterior, acredita na interação 

entre as mutáveis condições sociais, e que estas se formam em novas e mais complexas 

funções mentais, a depender da natureza das experiências sociais a que as crianças se 

acham expostas. Para ele o desenvolvimento ocorre de fora para dentro, do externo que é o 

social para o interno, que é o mental. 

 Mediante essas reflexões é possível levar em consideração que, ambos os 

pensamentos nos traz considerações importantes, merecedoras de destaque no que diz 

respeito ao desenvolvimento humano. Partindo destas análises em relação aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, considerando as diversas possibilidades que 

apresentam quanto à dificuldade de aprendizagem em decorrência de fatores biológicos 

inatos e quanto à possibilidade de adaptação e superação. É possível dizer que por meio 

das interações que fazem e sofrem do meio e com os outros e ainda pelos fatores 

biológicos do sujeito, favorecem o desenvolvimento humano.  

  

 

 

1.6.  PAPEL DO PROFESSOR 

 O docente é um dos elementos fundamentais para o sistema de educação, 

pois é o condutor direto desse processo, é quem tem nas mãos o poder de ação para 

influenciar, mudar e transformar a vida do educando. Investir no professor é de suma 

importância para a melhoria do sistema educacional. 

 O processo de ensino-aprendizado, principalmente em uma prática inclusiva deve 

ser construído tomando como ponto de partida o nível de desenvolvimento real do 

educando, respeitando as diversidades dos alunos, considerando importantes as adaptações 

necessárias, os conteúdos de ensino, os meios de avaliação e as interações com o meio e 

com o outro como fatores que oportunizam o desenvolvimento do educando, ou seja, uma 

educação que atenda as diversidades. Considerando importantes as relações e interações 

que fazemos com o outro e com o meio, em uma visão de imitação como reprodutora 

daquilo que observamos no outro, consequentemente se processam em aprendizagens.   Na 

sala de aula, o professor atento aos seus alunos, inclusive se nela estiver ANEE, devem e 

precisam perceber o nível de desenvolvimento efetivo de seu grupo de alunos. Observando 



20 
 

 
 

o que cada um é capaz de realizar de maneira independente, ou seja, o que é possível de ser 

realizado em função da construção da aprendizagem e do desenvolvimento será mais fácil 

estabelecer as estratégias adequadas para o ensino. O fato dos alunos não conseguirem 

realizar sozinhos determinadas atividades não significa que eles não tenham condições, é aí 

que está à razão pela qual estes alunos necessitam de auxilio do professor que devem 

adaptar sua prática pedagógica, realizando atividades diferenciadas e adaptadas. Este seria 

o papel ideal do professor em relação ao processo de aprendizagem e desenvolvimento de 

todos os seus alunos, especialmente aqueles que apresentam maiores dificuldades de 

aprendizagens. Essa idéia é fundamentada na teoria de Vigotscki que atribuiu à interação 

social como ponto importante para a formação do desenvolvimento do indivíduo.  

 

Para Vigotscki (1998) o nível de desenvolvimento real parte do princípio que as 

funções mentais se estabelecem a partir de certos ciclos de desenvolvimento já 

completados. A Zona de desenvolvimento proximal é a distancia entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar por meio da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 

por meio da solução de problemas sob orientação de um /a professor/a ou em 

colaboração com colegas mais capazes. (Currículo Educação Básica, versão 

experimental, 2010, p.24) 

As causas de determinadas patologias consequentemente causarão dificuldades de 

aprendizagem. Em virtude do conhecimento de possíveis dificuldades que o aluno possa 

ter, é preciso centrar na melhoria do ensino e buscar meios e metodologias que favoreçam 

essas dificuldades, visando que os alunos encontrem meios favorecedores do seu processo 

de desenvolvimento e aprendizagem. A intervenção educacional deve ser centrada, no 

sentido de melhoria das áreas em atraso. 

 

O educador deve enfrentar essa situação partindo de sua relação com o grupo de 

crianças sem esquecer a individualidade de cada um; deve começar pela 

organização do grupo mediante o estabelecimento de normas referentes ao 

respeito à aprendizagem da responsabilidade comum, da convivência e da 

participação. (...) A brincadeira tanto livre como espontânea é uma atividade que 

deve ser incluída na programação, porque reforça a interiorização de princípios 

sociais e valores morais, a cooperação, a solidariedade e as relações 

interpessoais. ( González, 2007, p.196) 
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Neste olhar, considerando as dificuldades que os educandos podem apresentar 

quanto ao aprendizado, principalmente aqueles com deficiências é de suma importância 

que o educador leve sempre em consideração as condições de zona de desenvolvimento 

proximal dos educandos, para que assim, possa traçar metas que propicie condições para 

que todos os seus alunos se desenvolvam intervindo ativamente para alcançar objetivos 

mais eficazes.  

Para que os educadores cumpram de fato esta função de ensino-aprendizagem e 

social, é necessário que ele se perceba e acredite cada vez mais como agente de 

transformação, pois a sua ação na construção de uma escola competente e democrática e 

imprescindível, é por meio das suas imediações que se oportunizam aos indivíduos o 

acesso ao saber. 

Em subsídios para Gestão dos Sistemas Educacionais (2004), diz que não há como 

ter uma escola êxitos de aprendizagens e de desenvolvimento dos educandos especiais sem 

que seus professores e demais pessoais envolvidos sejam preparados para atendê-los 

adequadamente. A educação escolar não se reduz à sala de aula e viabiliza-se pela ação 

articulada entre todos os agentes educativos docentes, técnicos, funcionários 

administrativos e de apoio que atuam na escola. 
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2. OBJETIVO  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

          Analisar a importância das relações sociais e interações com o outro, como fatores 

essenciais ao desenvolvimento de ANEE e o favorecimento dessas relações para a inclusão 

destes alunos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Pesquisar a importância das relações sociais para o processo de inclusão; 

 Verificar no contexto escolar como procede a interação professor-aluno; 

 Verificar como ocorrem as interações dos alunos na turma. 
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3.  METODOLOGIA  

3.1.  Fundamentação Teórica 

 Este trabalho foi embasado pela pesquisa qualitativa, que foi realizada em ambiente 

natural onde se ocorreu o contato direto e constante com o objeto de estudo, o que facilitou 

em diversas situações presenciar as manifestações dos fatos, que proporcionou o resultado.  

 

A justificativa para que o pesquisador mantenha um contato estreito e direto com 

a situação onde os fenômenos ocorrem naturalmente é a de que estes são muito 

influenciados pelo seu contexto. Sendo assim, as circunstâncias particulares em 

que um determinado objeto se insere são essenciais para que se possa entendê-lo. 

Da mesma forma que as pessoas, os gestos e as palavras estudadas devem ser 

sempre referenciadas ao contexto onde aparecem. (Lüdke e André, p.89,1986). 

 

 

3.2. Contexto da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em uma instituição pública de ensino da Secretaria de 

Educação do DF, com estrutura composta de: 20 salas de aula, sendo sete delas com 

banheiro próprio, uma sala grande adaptada para o atendimento dos alunos da Educação 

Precoce, uma sala de recursos, uma sala de vídeo, uma sala grande para a brinquedoteca, 

uma sala para coordenação dos professores, uma sala da direção, uma sala para secretaria, 

um banheiro adaptado a idade dos alunos contendo dois chuveiros, três banheiros para 

adultos sendo um social, um feminino e outro masculino, um almoxarifado, um depósito, 

um refeitório com despensa, dois parquinhos e um pátio coberto. Os recursos humanos são 

compostos do diretor, vice-diretor, assistente pedagógico e administrativo, secretária, três 

coordenadores pedagógicos, sendo um deles da educação precoce, professor da sala de 

recursos, professor da equipe de apoio especializado, um orientador educacional 

pedagógico, 32 professores sendo 12 da educação precoce, auxiliares de limpeza, agentes 

de portaria e 756 alunos distribuídos entre os períodos matutino e vespertino e 100 alunos 

da Educação Precoce. 
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3.3.  Participantes 

3.3.1.  A turma 

 Na etapa de observação foram sujeitos deste estudo a professora regente da turma 

de 1º período da Educação Infantil no turno matutino, com formação em pedagogia, seis 

anos de Secretaria de Educação, a monitora formada em psicologia e recém concursada, 

quinze alunos sendo sete meninas e oito meninos, de idades entre 4 e 5 anos, dentre eles,  

uma aluna com síndrome de down(4 anos), um aluno TGD(4anos) e outro deficiente 

auditivo(4 anos), a auxiliar de portaria, a assistente de limpeza e a professora da sala de 

recursos. Nessa etapa da pesquisa serão observadas as relações dos envolvidos nas diversas 

manifestações de relações e interações uns com os outros, principalmente para com os 

alunos ANEE. Os três alunos ganharam nomes fictícios nos registros no sentido de 

preservar a privacidade dos mesmos. 

A aluna Ana com síndrome de down foi aluna da Educação Precoce nesta escola 

desde o quarto mês de idade. A família sempre foi muito responsável no sentido de buscar 

os estímulos e atendimentos necessários para o melhor desempenho do seu 

desenvolvimento. Ana também freqüenta fisioterapia e fonoaudiologia.  É uma assídua e 

apresenta atraso significativo quanto aos aspectos cognitivo e de linguagem. 

O aluno João com TGD foi aluno da Educação Precoce nesta escola desde os dois 

anos de idade. É filho único, adotado pelo casal. A família aguarda a conclusão do 

fechamento do diagnóstico que continua em avaliação pela equipe médica. Faz natação e 

fonoaudiologia em horário contrário ao da escola. Veio encaminhado ao ensino regular 

pela Educação Precoce é assíduo e apresenta dificuldades significativas quanto aos 

aspectos cognitivos, linguagem e social. 

Pedro com deficiência auditiva foi aluno da Educação Precoce nesta escola desde 

os três anos de idade, entrou com bastante dificuldade quanto ao social e a linguagem, pois 

não compreendia e nem se fazia compreender pelos outros devido à perda auditiva 

significativa. Recebeu encaminhamento para o CEAL( Centro Educacional da Audição e da 

Linguagem “Ludovico Pavoni), onde recebeu o apoio e orientações devidas, além do 

encaminhamento para o implante coclear.  Após o implante já ouvindo bem melhor, Pedro 

iniciou o processo de aquisição da fala e até o dado momento batalha pelo tempo perdido. 

Faz acompanhamento com fonoaudiólogo em horário contrário ao da escola. 
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3.3.2. Os profissionais de educação 

A professora regente da turma com formação em pedagogia e experiência anterior 

em educação especial, exerce o trabalho há cinco anos nesta escola.  

 A monitora, formada em letras, recém contratada pela Secretaria de Educação pelo 

último concurso.  Demonstrou pouca experiência e pouco conhecimento em relação ao 

trabalho no ensino especial.  

A professora da sala de recursos com formação em pedagogia e experiência anterior 

em Educação Especial demonstrou determinação e conhecimento em relação ao trabalho o 

qual realiza. 

A agente de portaria com formação em ensino fundamental é efetiva do quadro de 

assistentes a carreira de educação. 

A assistente de limpeza é contratada por empresa terceirizada que presta serviços a 

Secretaria de Educação, é iniciante nos trabalhos desta escola, cursa o terceiro semestre de 

pedagogia.  

 

3.4.  Materiais 

Foram utilizados os seguintes materiais: caneta, folha branca, caderneta de 

anotações, livros didáticos de renomados autores, artigos de revistas e trabalhos 

acadêmicos, pesquisas na internet, reportagens em revistas e o roteiro do questionário. 

(APENDICE A, B, C e D) 

 

3.5.  Instrumentos de Construção de Dados 

 Para a construção dos dados, foram utilizados os instrumentos: diário de campo e o 

questionário. O diário de campo se deu da organização dos registros colhidos no decorrer 

das observações realizadas no período de quarenta horas no total, na turma da professora 

Maria do 1º período no turno matutino (APENDICE B, C e D). O questionário foi 

elaborado com embasamento nos conhecimentos teóricos estudados e mediante as dúvidas 

na qual a pesquisadora desejava reconhecer, o mesmo foi aplicado aos profissionais da 

educação. (APENDICE A).  
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3.6. Procedimentos de Construção dos Dados  

A escolha da Instituição de Ensino justificou-se pelo fato de pesquisar um tema que 

já era alvo de curiosidades relativas ao trabalho que a pesquisadora desenvolvia com os 

alunos na Educação. A observação teve duração de 40 h no total, deu-se com base nas 

informações coletadas durante esse período (Anexo II), tendo como objetivo descrever as 

estratégias que favoreciam o processo relacional dos alunos, especialmente dos ANEE na 

turma e nos demais ambientes da escola. Os envolvidos nesta pesquisa demonstraram 

dispostos a participar, o questionário foi entregue a professora da turma, a monitora, a 

professora da sala de recurso, a agente de portaria e a auxiliar da limpeza (Anexo I e III).   

Para coleta dos dados foram utilizadas técnicas de observação direta que foram 

colhidas na sala de aula e ou em ambientes nos quais essa turma costumavam fazer suas 

interações como o refeitório, a brinquedoteca, o parquinho e a videoteca. Os dados foram 

registrados em diário de campo (APENDICE B, C e D), os mesmos foram analisados e 

interpretados, buscando a comparação dos resultados com os estudos realizados e 

discutidos na revisão bibliográfica. Em seguida foram apontados os resultados, buscando a 

compreensão da importância das relações sociais para ANEE para o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem desses indivíduos no ensino regular, numa perspectiva de 

educação inclusiva. 

 

 

 

 

3.7. Procedimentos de Análise dos Dados  

 Os procedimentos de análise dos dados foram realizados mediante reflexão 

realizada entre partes importantes colhidas no momento das observações e pelas reflexões 

das respostas do questionário realizado para com os profissionais de educação. Para 

conclusão da reflexão os resultados foram relacionados ao estudo teórico realizado durante 

toda a pesquisa.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Infelizmente podemos constatar que ainda falta muito para que a educação 

inclusiva tenha êxito de forma clara, pois, muitos educadores ainda não são especializados 

e com isso dificulta a realização da inclusão de maneira eficaz, a precariedade das escolas 

públicas em relação aos recursos econômicos, as estruturas, as adequações curriculares, 

ampliação de materiais didáticos especializados, de acordo com as teorias e práticas, a 

inclusão funciona parcialmente, devido à complexidade que há no processo educativo. 

Os professores do ensino regular ressaltam, entre outros fatores, a dura realidade 

das condições de trabalho e os limites da formação profissional, o número elevado de 

alunos por turma, a rede física inadequada, o despreparo para ensinar "alunos especiais". 

Os professores da educação especial também não se sentem preparados para trabalhar com 

a diversidade do alunado, com a complexidade e amplitude dos processos de ensino e 

aprendizagem. Por outro lado, constatamos uma inegável mudança de postura, de 

concepções e atitudes por parte de educadores, pesquisadores, de agentes sociais, 

formadores de opinião e do público em geral. Estas mudanças se traduzem na incorporação 

das diferenças como atributos naturais da humanidade, no reconhecimento e na afirmação 

de direitos, na abertura para inovações no campo teórico-prático e na assimilação de 

valores, princípios e metas a serem alcançadas. Trata-se, portanto, de propor ações e 

medidas que vise assegurar os direitos conquistados, a melhoria da qualidade da educação, 

o investimento em uma ampla formação dos educadores, a remoção de barreiras físicas e 

atitudinais, a previsão e provisão de recursos materiais e humanos entre outras 

possibilidades. Nesta perspectiva se potencializa um movimento de transformação da 

realidade para se conseguir reverter o percurso de exclusão de crianças com deficiência no 

sistema educacional. Embora os inegáveis avanços alcançados através das lutas históricas 

desenvolvidas pelos portadores de deficiências, familiares e organizações não 

governamentais, entre outros, a educação inclusiva é, ainda uma questão que preocupa 

educadores, famílias e o governo. 

Os relatos descritos em subsídios para Gestão dos Sistemas Educacionais (2004) 

comprovam as afirmações acima ao dizer que não há como ter uma escola êxitos de 

aprendizagens e de desenvolvimento dos educandos especiais sem que seus professores e 

demais pessoais envolvidos sejam preparados para atendê-los adequadamente. 

Muitos enganos são cometidos porque o discurso, a idéia de inclusão como um 

processo de acolhida do aluno, uma questão de respeito às diferenças, de valorização das 
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capacidades individuais, não se faz presente na prática pedagógica dos educadores, no 

cotidiano da escola. 

Na verdade, o que se pode observar com certa facilidade é que para muitos, incluir 

é apenas receber, aceitar matricular todas as crianças na escola. Não se coloca como 

preocupação central oferecer à criança com alguma deficiência, além de um espaço físico 

em sala de aula, o respeito e a compreensão aos seus talentos e habilidades. Oferecer um 

sistema de ensino de qualidade a todos os alunos, respeitando suas diferenças. 

Não se pode negar que muitas vezes essa situação se reproduz em função da falta 

de estrutura, de conhecimento e preparo, mas, também pelo descompromisso com a causa 

da inclusão. 

É preciso fortalecer, construir o entendimento de que qualquer indivíduo possui 

limitações, o que não significa que não possa ser participativo e capaz de aprender, porque 

ao lado das limitações estão também várias capacidades, potencialidades que precisam ser 

estimulas, valorizadas. 

  Nas atividades de socialização e interações no ambiente escolar, percebe-se que 

estas se dão de maneira natural, ou seja, ocorrem a todo o momento nas diversas situações 

do contexto educacional, nas atividades desenvolvidas em sala de aula, nas atividades no 

parquinho, nos momentos de rotina, no momento do lanche, no refeitório, dentre outros 

espaços, comprovando então a afirmação de que a escola exerce um papel social. A 

aprendizagem desses momentos é condizente com Oliveira (2008) quando ressalta que a 

presença de elementos mediadores introduz na imitação um elo a mais nas relações 

organismo/meio, situação demonstrada pela aluna Ana no momento em que interagia com 

as colegas no parque, imitando as ações que elas faziam com as panelinhas (APÊNDICE 

D).  

Também foi possível constatar a assimilação do aprendizado quando os alunos 

demonstraram atender sem dificuldades os comandos da professora em relação às regras 

preestabelecidas pelo grupo, rotinas diárias nas quais eles seguiam sem maiores 

dificuldades. Situações que podemos comparar as idéias de Paniagua (2007) quando relata 

que a criança aprende por meio da experimentação, da observação, do fazer, do ouvir 

dentre outras maneiras diversas de motivações.  

Refletindo mediante a esses dados, foi possível concluir a importância das 

interações com o outro para construção, formação e estruturação do aprendizado.  Podendo 

confirmar ainda na situação em que o aluno João seguia a turma na fila rumo ao refeitório, 
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mas não conseguia acompanhar o tempo todo em fila e dispersava em alguns momentos, 

mas logo recebia ajuda de um colega, da monitora ou da professora e ele mesmo tomava a 

iniciativa de retornar ao seu lugar na fila, demonstrando assim a compreensão de saber que 

posição deveria ficar naquele momento. (APÊNDICE B). 

Um aspecto que muito chamou a atenção da pesquisadora durante as observações se 

refere ao sentimento de pena. Conforme verificou (APÊNDICE B E C) atitudes que 

reforçam um cuidado exagerado, demonstrando descrença no potencial e capacidades dos 

ANEE, fazendo as ações por eles, antecipando seus desejos e vontades, ou seja, não lhes 

oportunizaram a realização de determinadas atividades.  Assim pude observar o excesso de 

cuidados para com esses alunos, percebido tanto nas atitudes dos adultos profissionais 

quanto nas crianças. Nesse sentido, podemos dizer que há uma falha no processo de 

inclusão e sim um reforço a exclusão desses alunos na realidade educacional. Podemos 

afirmar que esta prática desfavorece as relações e interações dos ANEE prejudicando-os de 

atuarem dentro das suas capacidades e consequentemente atrapalhando no seu processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, além de irem contra os princípios da inclusão. González 

(2007) nos chama a atenção para o fato de que a identidade do educando se transforma, 

portanto, na base de sua marginalização ou de sua integração. O autor ressalta ainda que, 

tanto os pais como a escola necessita dar uma resposta diferenciada para que os sujeitos 

possam conseguir os fins educacionais adequados à sua idade e capacidade. 

Considerando os aspectos citados como pontos negativos e desfavoráveis as 

relações e interações com o meio e com o outro, chamo a atenção para que a inclusão não 

venha demandar pelo caminho da caridade, do protecionismo ou do assistencialismo 

perdendo seu foco de favorecer a todos os alunos o direito a igualdade de oportunidades.  

            Devemos privar pela qualidade educacional da educação inclusiva, oferecida a 

crianças, jovens e adultos brasileiros constitui um desafio prioritário para o sistema 

educacional. Esse desafio se justifica porque, no Brasil, já “atingimos escolas para todos 

[com a universalização da educação], mas não educação para todos.” (FERREIRA, 2003, 

p. 05). 

Atualmente contamos com o ganho de mais um apoio na escola para o trabalho com 

os alunos que apresentam deficiências, é a implantação do assistente de educação, o 

monitor que tem como função apoiar o educador nas atividades em sala de aula e 

principalmente oferecer apoio aos ANEE nas condições necessárias em relação as suas 

maiores limitações.  Entretanto conforme (APÊNDICE B E C) pude constatar nas atitudes 
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e ações desse profissional que não condizem com a real proposta que os alunos necessitam 

vivenciar as ações sobre o meio para a construção da aprendizagem (pelo menos desta 

instituição), foi percebido que o monitor demonstrou que os ANEE não seriam capazes de 

executar as atividades e não os deixavam vivenciá-las, privando-os de participarem junto 

aos demais alunos ou senão, o deixando para o último momento. O que caracteriza a 

exclusão desse aluno, inviabilizando a sua participação efetiva em seu grupo. É necessário 

que este profissional receba capacitação para que possam adquirir os conhecimentos 

necessários para exercerem o apoio aos ANEE de maneira eficaz.   

As dificuldades que o aluno João e Ana apresentava em interagir com o meio e com 

os colegas (APÊNDICE B, C e D), demonstraram elevado grau de comprometimento 

quanto à cognição, ao atraso de linguagem, concentração e social. Típicas dos 

diagnósticos: síndrome de down e TGD. Ela com fala ainda pouco desenvolvida e a 

dificuldades na dicção das palavras desfavoreciam ainda mais sua interação direta com o 

grupo. Entretanto constatou que, mesmo em interação indireta com o grupo Ana 

demonstrou compreender comandos e atendia ordens simples. Para as mais complexas 

mostrou querer abandonar a atividade. A professora ou a monitora sempre estavam atentas 

para ajudá-la nas suas maiores dificuldades. Ele demonstrou defasagem significativa para a 

idade na qual se encontrava. (APÊNDICE C) Interage de maneira própria, quase sempre 

sozinho. As poucas situações em que demonstrou interação com os colegas, estas se deram 

de forma fugaz, por meio do olhar ou pelo sorriso, pouco intencional. Apesar de seguir 

uma rotina desde o início do ano, ainda demonstra grandes dificuldades de seguí-la, até 

mesmo pela dificuldade que tem de concentrar-se e de reter atenção. 

O terceiro aluno Pedro com perda auditiva profunda faz uso de prótese. Este 

apresentou atraso significativo de linguagem, pois se encontra em momento de adaptação e 

aquisição de suas primeiras palavras e frases. Considerando que o uso da prótese só se 

efetivou há menos de um ano. Já demonstra acompanhar bem o ritmo da turma. Em 

(APÊNDICE B, C e D) relato que Pedro se socializa bem, interagindo de maneira ativa 

com o grupo de colegas, professora, monitora e até com a pesquisadora, mas ainda faz 

excessivo uso dos gestos para se comunicar, ou seja, para fazer-se compreendido e para 

que os outros possam compreendê-lo.  

 Segundo Oliveira (2008) baseada nas idéias de Vigotski, o indivíduo aprende pela 

imitação e a internalização desses processos que dão formação a subjetividade do ser. Para 

esse autor, é necessário considerar a zona de desenvolvimento proximal, na qual acredita 
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que o indivíduo vai percorrer um caminho para desenvolver suas funções que estão em 

processo, e que se consolidarão no seu nível de desenvolvimento real.   

Em diversas ocasiões foi possível comprovar o modo como as crianças interagiam 

no pátio no momento da entrada e do lanche no refeitório. (APÊNDICE B) A ocorrência 

das relações sociais entre alunos e até mesmo para com adultos se davam repletas de 

estímulos de maneira espontânea e descontraída. Nesses momentos as crianças 

demonstraram atitudes predominantes de uma cultura contextual como o modo de falar e 

de agir, podendo perceber que seriam oriundas de uma cultura familiar, ou mesmo 

regional.  

Nesta análise foi possível concluir que é de fundamental importância para os ANEE 

a inclusão no ensino regular de ensino e de que a socialização e interação com o meio e 

com o outro são favorecedoras do desenvolvimento e da aprendizagem dos indivíduos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio desta pesquisa foi possível concluir que é de fundamental importância 

para os ANEE a inclusão no ensino regular de ensino e de que a socialização e interação 

com o meio e com o outro são favorecedoras do desenvolvimento e da aprendizagem. 

Ao reunir os alunos de diferentes origens socioeconômicas, culturais, religiosas e 

com características individuais diversas na instituição escolar, esta necessita oportunizar 

meios e atividades que oportunizem a adaptação de um indivíduo a um grupo social e em 

particular, de uma criança à vida em grupo.  É preciso que a instituição escolar se atente 

para que a inclusão não venha a apenas receber os ANEE no ambiente escolar somente 

fazendo uso do mesmo espaço, mas de desenvolver práticas pedagógicas que contemplem 

todos os alunos nas suas necessidades, capacidades e individualidades. 

Ressalto ainda a necessidade e importância de investimento em políticas 

educacionais que invistam a formação de “todos os profissionais da escola”, pois todos 

estão envolvidos no processo educacional e necessitam ser capacitados para lidarem com 

consciência e responsabilidade com as diversidades dos alunos na perspectiva de Educação 

Inclusiva. 

O impedimento por parte do professor e a repreensão das situações favorecedoras 

das relações sociais e interações entre os alunos é um aspecto que deve ser considerado 

como fator negativo ao processo de inclusão. Ainda é presente na prática pedagógica a 

determinação para que os alunos se mantenham passivos e em silêncio. Ressalto ainda que 

devemos melhorar a nossa prática pedagógica no sentido de oferecer mais liberdade de 

expressão aos alunos.  

O excessivo protecionismo desfavorece as relações e interações com o meio e com 

o outro, pois ele tira a oportunidade do ANNE de atuar como indivíduo ativo e 

participativo, priva suas atuações, reforça uma consciência tanto para ele como para os 

demais envolvidos de que é incapaz de realizar por si próprio situações presentes em seu 

cotidiano. Mesmo apresentando dificuldades de aprendizagens e atrasos significativos 

perante aos demais colegas é de suma importância  que a escola oportunize os meios 

necessários para que possam vivenciar todas elas, não é o aluno que deve adequar-se a 

escola e sim a escola que deve adequar-se ao seus alunos.   

 A utilização de poucos recursos, juntamente com o despreparo dos profissionais e 

assistentes de educação contribui para que os alunos ANNE sejam prejudicados no seu 
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rendimento escolar, por mais que esteja freqüentando uma escola, estejam em um ambiente 

social, interagindo com o meio e com o outro, não significa que esteja recebendo todos os 

recursos necessários para o favorecimento do seu processo de desenvolvimento e 

aprendizagem. Portanto dessa maneira, pode-se afirmar que o processo de inclusão ainda é 

insuficiente para atender as necessidades dos ANNE, o aluno é de toda a escola, isso 

significa que todos os envolvidos no processo educacional devem ser capacitados para a 

atuação com os alunos.    

Ainda é preciso que o sistema educacional encontre meios de sanar as dificuldades 

de maneira a garantir escola de qualidade para todos. A inclusão escolar tem contribuído 

com importantes mudanças no que se referem às atividades sociais de pessoas com 

necessidades especiais. A conquista do direito a educação proporciona aos ANEE a 

oportunidade de exercerem sua cidadania, entretanto, não há como negar que muito ainda 

há de se fazer para que essa prática seja mais ideal. Portanto, considera-se que a instituição 

escolar necessita continuar favorecendo as relações sociais, momentos ricos em interações 

e investimento em formação e conscientização dos agentes envolvidos no processo 

educacional, a fim de garantir o desempenho de suas ações pedagógicas no sentido de 

contemplar melhor as necessidades, capacidades e potencialidades dos alunos, 

independentemente ou não de apresentarem deficiências.   

A importância dos ANEE no ambiente escolar tanto para eles como para os demais 

alunos da instituição foi considerada de tamanha importância para o processo de inclusão. 

Além de serem trocas favorecedoras de aprendizagens recíprocas, é possível pensar em um 

futuro mais promissor em se tratando de inclusão, pois dessa forma estamos formando 

cidadãos mais conscientes para futura atuação no desenvolvimento de políticas que 

venham a favorecer o processo de inclusão. 

Como incentivo ao processo de educação inclusiva, ressalto a importância de a 

escola oportunizar as relações e interações entre seus alunos e agentes envolvidos na 

educação, em uma relação que todos vão construindo um novo pensar sobre a Educação 

Inclusiva e aprendendo a lidarem com maior compreensão e conhecimento de que os 

ANEE apesar das dificuldades e deficiências podem e devem ter o direito a educação de 

qualidade. Ressalto também da necessidade e importância de investimento na capacitação 

dos profissionais de educação. Por motivos de perceber que nem todos estão com 

disponibilidade para sair da escola para capacitação em outros centros de formação. 

Acredito na capacitação dos profissionais para a evolução da escola inclusiva, 
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recomendaria que a equipe gestora oportunize aos profissionais atuantes nesta instituição 

momentos de estudo dirigido, objetivando formação e ampliação do conhecimento para a 

realização de uma prática educativa mais eficaz para o ensino-aprendizagem dos ANEE. 

Ou senão que estes profissionais recebam de instituições autorizadas pela Secretaria de 

Educação a capacitação e formação necessária.  
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 APÊNDICES 

A-QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTAS 

Instituição: _____________________________________________ 

Categoria do Entrevistado:__________________________________ 

Data: ______/ ______/ _____ 

1- Tipo de deficiência do aluno. 

(  ) Mental  (  ) Auditiva  (  ) Visual  (  ) Física   (  ) outras (  ) nenhuma 

Qual:_____________________________________________________ 

2- Como você vê a presença de um aluno com deficiência neste espaço educacional? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

3- Descreva sucintamente como se relacionam os ANEE em relação a você. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4- A presença do ANEE em sua classe ou escola alterou o seu modo de ver a 

deficiência? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

5- O fato de o aluno com deficiência estar nesta escola ocasiona alguma alteração no seu 

trabalho e das pessoas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ 

6- Você acredita que os profissionais da escola necessitam de algum tipo de orientação 

específica em como lidar com ANEE?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 
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7- Você tem algum curso de capacitação na área de educação especial?Qual?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

8- A presença da criança com deficiência na escola ocasiona alguma mudança na 

estrutura física e ou/funcionamento da escola?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

9- Descreva como o aluno com deficiência e demais alunos se relacionam aqui na 

escola: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

10- Você acredita que a socialização na instituição educacional é favorecedora do 

processo de desenvolvimento e aprendizagem dos ANEE e demais alunos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

11- Mediante toda esta reflexão, como você vê o processo de inclusão? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ 

12- Qual a sua contribuição enquanto (professor, diretor, servidor e etc.) para promover a 

relações sociais dos ANEE e os demais alunos de sua escola?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________ 
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B-DIÁRIO DE CAMPO 

RELATÓRIO DIÁRIO 

Data: 06/12/2010 

 Às 07h30min o portão da escola foi aberto dando acesso aos alunos adentrarem ao 

pátio da escola. Lá os alunos organizam-se por turmas e em fileiras, neste pátio os alunos 

assistiram a uma apresentação de teatro (A joaninha diferente) representada pelas 

professoras. Em seguida cantaram músicas infantis, fizeram a oração e direcionaram-se a 

sala de aula. 

A turma do 1º período da professora Maria composta de 15 alunos, sendo 3 deles 

com necessidades especiais, chegaram na sala, guardaram as mochilas e se acomodaram 

sentados no chão para o momento da rodinha,ou seja, rotina diária da turma. Neste 

momento inicial apresentei-me a turma que já demonstrava ansiedade pelo fato da minha 

presença. 

 Em seguida a professora iniciou uma atividade na qual ela interrogava ao grupo os 

dados referentes à que dia, mês e ano encontravam-se, os alunos respondiam conforme 

solicitação da professora, na seqüência por meio de regra estabelecida pelo grupo, ela 

convidou o “aluno da vez” para expor os dados no quadro branco. Ainda neste momento, 

os alunos fizeram a contagem com canudos de quantos eram naquele dia, separaram 

quantas meninas e depois quantos meninos, registrando em seguida os dados na lousa.  

A atividade seguinte foi de cada aluno pegar seu nome escrito em ficha que ficava 

em uma caixa para colocar no mural da chamada, os alunos demonstraram intimidade com 

a atividade e a faziam com determinação. A aluna Ana demonstrou dificuldade para 

reconhecer o nome, segundo a professora, a confusão da aluna era devido ter mais dois 

colegas que tinham o nome com iniciais da mesma letra que o dela. O aluno João ignorou o 

comando da professora e passeou pela sala, os demais alunos demonstraram naturalidade 

com a situação. A professora aproximou-se dele na tentativa de trazê-lo de volta a 

atividade, entretanto o mesmo esquivou-se e demonstrou resistência para o cumprimento 

da tarefa. A professora retornou ao grupo dando continuidade a atividade, só mais tarde 

quando novamente solicitado atendeu ao comando, aproximou e com a ajuda da monitora 

pegou sua ficha e colocou a no devido lugar. O aluno Pedro, demonstrou conhecimento 

pela rotina agindo naturalmente como os demais alunos, não demonstrando dificuldades 

para executar a atividade.  Foi observado que no decorrer desta atividade todos os alunos 
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tentavam ajudar uns aos outros oferecendo pistas para que acertassem a atividade. Na 

situação de João, um colega realizou a atividade por ele. A professora explicou que não 

seria necessário realizar por ele, que ele mesmo iria pegá-la, foi apenas um impulso do 

colega pensando em ajudar. Terminando os alunos dispuseram-se pela sala em grupos 

diversificados pelas diversas mesas do ambiente, neste momento a professora comentou 

sobre os procedimentos de como fariam uma atividade referente a disciplina de matemática 

relacionada a numeral e quantidade. Os alunos faziam a tarefa concentrados e quando 

percebia que os colegas João ou Ana encontravam-se perdidos sem saber como fazê-la, os 

ajudava ora explicando para ele, ora fazendo a atividade por ele. A professora e a monitora 

buscavam ajudá-los de acordo com o possível. A professora direcionou-se ao aluno João 

que somente queria grafitar a atividade. Ele demonstrou impaciência para concentrar-se e 

preferiu ficar passivo em seu assento chupando o dedo por um bom tempo. Pedro 

desenvolveu atividade com desenvoltura e gestualmente comunicava-se com os colegas do 

grupo, mostrando detalhes no seu trabalho.  

Na seqüência da rotina de aula planejada pela professora, os alunos foram 

organizados em filas para a ida ao refeitório. Ana foi à frente dos demais, demonstrando 

naturalidade pelo lugar na fila. João vinha lá pelo meio da fila, sendo ajudado pelos 

colegas para não se dispersar. Pedro demonstrava-se bastante a vontade no grupo, agia com 

autonomia e independência, comunicava ora oralmente, ora gestual. No refeitório as 

crianças se acomodam em mesinhas com quatro cadeiras adequadas a idade dos alunos. Foi 

percebido um momento muito rico de socialização entre os alunos, eles conversavam entre 

si, relatando fatos da vida diária na família, na vizinhança ou mesmo da escola. Ana 

parecia estar atenta a conversa das colegas, mas não interagia por meio da linguagem oral, 

às vezes com expressões faciais ou risos, também atendia as solicitações que as colegas lhe 

faziam cumprindo o que queriam. João demonstrou dificuldades para lidar com o próprio 

lanche que trouxera de casa, demonstrou não ter autonomia ainda para comer com total 

independência, precisou que a monitora a ajudasse, caso contrário apenas brincava com o 

lanche. Pedro demonstrou total independência, interagiu bem com o grupo.        

Saindo do refeitório fizeram a escovação, foram levados ao parque onde tiveram 

total liberdade para brincar sob a supervisão da professora e da monitora. A atenção da 

monitora concentrou-se especialmente nos alunos Ana e João, segundo ela os dois ainda 

apresenta dificuldades em relação a noções de perigos. Ana demonstrou apreciação em 

brincar com panelinhas e areia, mas pouco comunicava-se com as coleguinhas que estavam 
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com ela. João estava no mesmo ambiente, junto com os outros, entretanto não brincava 

diretamente com eles. Pedro demonstrou desenvoltura em todos os momentos, brincava 

com autonomia e independência, interagindo muito bem com todos. Foi percebido que os 

alunos apresentavam o comportamento de serem cuidadores de Ana e João, em 

determinados momentos foi possível verificar que acabavam fazendo as ações por eles, foi 

percebido pelo pesquisador um comportamento de superproteção para com os colegas.    

Retornaram a sala de aula, a professora contou-lhes uma história com fantoches que 

ao terminar deixou que manipulassem os bonecos.  Os alunos reinventaram a história com 

seus  próprios pensamentos, a aula chegou ao fim com os pais buscando seus filhos. 

 

 

RELATÓRIO DIÁRIO 

Data: 07/12/2010 

Passeio extraclasse 

Na chegada à escola os alunos direcionaram-se ao pátio para a entrada como de 

costume. Às oito horas os alunos foram divididos por turmas e organizados em três ônibus 

para um passeio ao parque vivencial do Paranoá, durante o trajeto os alunos apresentaram-

se empolgados e receptivos. 

No parque, a professora passeava com toda a sua turma sempre juntos para não 

ocasionar que os alunos se perdessem, Ana interagia em todos os brinquedos e 

demonstrava apreciação e contentamento. Quando necessitava de ajuda pedia a professora,  

a monitora ou ainda aos colegas por meias palavras ou gestualmente. Neste momento foi 

observado que, tanto os adultos e como os coleguinhas antecipavam seus desejos e já 

atendiam suas vontades antes mesmo que pedissem ou que tentasse fazer por si só. João, 

interagia da sua maneira, sozinho pelos lugares, andando, ora correndo, ora nos brinquedos 

brincando da sua maneira própria. Não interagia por meio da linguagem, nem socializava 

com os colegas nos brinquedos. Pedro, interagia com o grupo de colegas ativamente, 

demonstrando contentamento e alegria. Verbalizava sons estridentes, gritos e algumas 

palavras.   Os alunos recrearam por duas horas, lavaram as mãos para o momento do 

lanche e em seguida retornaram a escola. os pais já os aguardavam para levá-los para casa.  
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RELATÓRIO DIÁRIO 

Data: 08/12/2010 

 

 Neste dia como nos demais, os alunos iam chegando à escola e se direcionado ao 

pátio para o momento da entrada. Após a entrada, foram levados para a sala de aula dando 

sequência a rotina escolar com o momento da rodinha, onde fariam a  chamada,calendário, 

contagem de quantos eram no dia, registro dos dados coletados no quadro  e posterior nos 

cadernos. 

Após este momento não houve atividade em sala e os alunos foram levados ao 

parque de areia, brincavam com autonomia e independência. Ana brincava com as colegas 

de casinha, foi colocada pelas colegas para desenvolver o papel de filha. Interagia com 

elas, entretanto, eram elas que a conduzia na brincadeira, se deixava levar conforme 

queriam as colegas. Manipulava os brinquedos; panelinhas, baldinhos de areia com 

sentido, mas não foi observada a troca verbalizada oralmente para com as colegas. João 

corria para os diversos brinquedos, demonstrando se concentrar por pouquíssimo tempo 

neles. Ia e vinha sem muita concentração e atenção, e não concluía a brincadeira que 

iniciava. Não interagiu com os colegas, mas foi notado olhares fugazes como meio de 

interação. Às vezes um ou outro se aproximava de João buscando interação, ele até 

correspondia, mas por instantes, ficava observando um pouco o colega e voltava a fazer 

como lhe era de costume, sozinho. Nas poucas vezes que foi percebido a interação de João 

para com os colegas, esta se deu por meio do olhar e ou pelo sorriso, mas em um contato  

muito rápido. Também foi observado que em alguns momentos parava onde estava e ficava 

como se estivesse observando os fatos ocorrendo. Pedro interagia com desenvoltura, usava 

a linguagem oral, mas ainda muito confusa e então, fazia uso excessivo dos gestos para se 

fazer compreendido.  

Foi observado que os colegas o ajudavam muito, demonstrando consciência de que 

o colega necessitava da colaboração de todos para que a comunicação fosse compreendida. 

Após a saída do parque, passaram pelo banheiro para fazerem a higienização, pois logo em 

seguida iriam ao refeitório para o lanche. Retornaram a sala de aula, desenvolveram uma 

atividade concreta de contagem com palitos, onde a professora solicitava para que 

adicionasse ou retirasse palitos do montante, na sequência os alunos eram estimulados a 

montarem a situação problema e cálculos mentais. Ao término da atividade se deu o 

horário da saída e como sempre, os pais buscando os filhos na sala. 
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RELATÓRIO DIÁRIO 

Data: 09 e 10/12/2010 

        A pesquisadora reuniu-se individualmente com cada entrevistado para coleta dos 

dados do questionário. Os profissionais de educação receberam os questionários e pediram 

um tempo para darem as respostas.  

 

C- QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUESTIONÁRIO  

 

 

 

Perguntas 

 

 Entrevistado  

Professora 

Regente da Turma 

 

 

Entrevistado 

 Monitor 

 

Entrevistado  

Professor da Sala de 

Recursos 

 

Entrevistado 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

 

Entrevistado  

Auxiliar de 

portaria 

 

Questão 01-

Como vê a 
presença de um 

ANEE neste 
espaço 

educacional 

 

Normal, é um 

aluno como 
qualquer outro. 

 

Bem aceitos 

 

Contribui para o 

crescimento do ser 
humano e do 

profissional. 

 

 

De tamanha 

qualidade para a 
criança e para a 

família 

 

É muito bom 

 

Questão 02-

Como se 
relacionam os 

ANEE em relação 

a você 

 

Muito bem, são 

mais dependentes 
que os outros, mas 

fazem muito 

sozinhos só vou 
ajudar quando não 

podem sozinhos. 

 

 

De aceitação 

 

Muito bem. 

Devemos conhecer a 
criança, respeitá-la e 

motivá-la. 

 

Relacionamento 

normal, ajudando 
quando necessário 

 

Da melhor 

maneira, pois sua 
diferença não 

atrapalha em nada 

 

Questão 03-O 

ANEE nesta 
escola ocasiona 

alterações no seu 

trabalho 

 

Sim, tinha o 

preconceito de 
que não eram 

capazes de nada, 

até ver o 
contrário. 

 

 

 

----- 

 

Com certeza, agora 

não foco a 
deficiência e sim a 

criança. 

 

É preciso maior 

cuidado quanto a 
organização e a 

higienização 

 

 

Não. O importante 

é viver conforme 
podemos. 

 

Questão 04-Os 
profissionais 

desta escola 

necessita de 
orientação 

especifica para 

 

Sim, ainda existe 
muita falta de 

informação, e 

principalmente 
quebrar o medo 

dos conceitos 

 

Há reuniões e 
palestras sobre 

o assunto 

 

Sempre, pois o 
aluno é da escola 

inteira. 

 

Sim, os monitores 
precisam adquirir 

maior paciência e 

amor. Buscar 
conhecer mais sobre 

a deficiência da 

 

Alguns, devido à 
falta de paciência 

e de carinho. 
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lidar com ANEE 

 

 

preestabelecidos. criança 

 

 

Questão 05-Você 

tem curso de 
capacitação na 

área de educação 

especial 

 

Sim, vários 

 

Não 

 

Sim, vários 

 

Ainda não. Mas sou 

mãe de uma criança 
com necessidades 

especiais. 

 

 

Não 

 

Questão 06-A 

criança com 

deficiência 
ocasiona 

mudanças na 
estrutura física e 

ou/ 

funcionamento da 
escola 

 

 

Não, a escola 

desde que existe 

recebe crianças 
especiais. 

 

Há rampas 

 

Sim, toda a escola 

necessita se adaptar 

aos alunos. 

 

Sim, é necessário ter 

mais cautela e 

cuidado 

 

Sim. Nosso 

cuidado precisa 

ser dobrado, para 
ajudá-los quando 

necessário. 

 

Questão 07-
Como o aluno 

com deficiência s 

e os demais 
alunos se 

relacionam aqui 

na escola 

 

Normalmente, não 
existe 

diferenciação, 

apenas os ditos 
“normais” procura 

cuidar com mais 

atenção do ANEE. 

 

Muito bem 

 

Muito bem, pois 
vejo que o 

preconceito é coisa 

dos adultos. 

 

Com interação, as 
crianças sabem lidar 

com eles com 

tranquilidade, os 
adultos e que são os 

menos esclarecidos. 

 

 

Muito bem. as 
crianças procuram 

ajudar aquela mais 

precisa. 

 

Questão 08- A 

socialização nesta 
instituição 

educacional é 

favorecedora do 

processo de 

desenvolvimento 

e aprendizagem 
dos alunos 

 

 

Sim, a 

socialização os 
tornam mais 

independentes e 

mais seguros de 

si. 

 

Sim 

 

Com muita 

interação. A 
interação colabora 

para o 

desenvolvimento do 

ser humano. 

 

Sim, a socialização 

ajuda na formação e 
ajuda a construir o 

seu 

desenvolvimento 

 

Sim. A criança 

com deficiência 
não é 

discriminado, pelo 

contrário é muito 

protegido. 

 

Questão 09- 

Como você vê o 

processo de 
inclusão 

 

Esta ainda muito 

nova, precisa se 

desenvolver mais. 

 

A inclusão é um 

processo que 

não tem volta. 

 

Ainda em 

desenvolvimento 

 

Precisa melhorar, 

mas temos 

conquistado muitos 
êxitos 

 

Normal 
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8. ANEXOS 

A- CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 
 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 

A Diretora 

Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá 

De: Prof. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

Senhora Diretora, 

  A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo de 

realização da 1ª oferta do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, do qual seis dentre as 20 turmas ofertadas são de professores 

e educadores da rede pública do DF (pólos UAB-UNB de Santa Maria, Ceilândia e 

Formosa-GO). Finalizamos agora a 1ª fase do curso e estamos iniciando a Orientação de 

Monografia. 

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico 

sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias metodológicas podem 

envolver: entrevista com colegas, pais ou outros participantes; observação; e análise 

documental. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados serão: questionário e /ou 

entrevista semi-estruturada com o docente, assistente de portaria, auxiliar de merenda e 

monitor, observação para os registros foram utilizados caderno, caneta máquina 

fotográfica. 

 

A realização desse trabalho tem como objetivo a formação continuada dos 

professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática 

pedagógica refletida e transformadora, tendo como consequência uma educação inclusiva.  
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Informo que foi autorizado pela Secretaria de Educação por meio do ofício nº 

497/2010 – EAPE - DEM datado em 09/11/2010, a realização das coletas de dados para as 

pesquisas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Informações a respeito dessa autorização podem ser verificadas junto a Secretaria 

de Educação por meio do telefone (61) 3107-6831. 

O trabalho será realizado pela Professora Aline Rejane Pereira costa  

sob orientação da professora Cleia Alves Nogueira. Cujo tema é: As relações sociais de 

ANEE na perspectiva inclusiva na Educação Infantil. Desde já agradeço, colocando-me a 

disposição de Vossa Senhoria para maiores esclarecimentos nos telefones. (061) 9551 4254 

ou por meio do e-mail: alinerejan@gmail.com.br 

 

Atenciosamente, 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar 
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B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Senhores Professores, 

 

Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da 

Universidade Aberta do Brasil- Universidade de Brasília (UAB-UNB) e estou realizando 

um estudo sobre as relações sociais de ANEE na perspectiva inclusiva na Educação 

Infantil. Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o 

planejamento de atividades com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno 

desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e ainda, favorecer o processo de 

formação continuada dos professores nesse contexto de ensino.  

Constam da pesquisa observações nos ambientes escolares nas diversas situações 

cotidianas e rotineiras da escola envolvendo ANEE, demais alunos, docente, auxiliar de 

merenda, assistente de portaria e monitor. Neste momento poderão ser registrados por meio 

de fotos as situações favorecedoras da socialização, também será realizado questionário 

com o docente da turma, auxiliar de merenda, assistente de portaria e o monitor no intuito 

de colher dados que possam esclarecer o objetivo da presente pesquisa. Para isso, solicito 

sua autorização para participação no estudo. 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa 

a qualquer momento que desejar e isso não acarretará qualquer prejuízo a você. Asseguro-

lhe que sua identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos 

serão mantidos em total sigilo, sendo analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo 

telefone (61) 9551 4254 ou no endereço eletrônico alinerejan@gmail.com.br. Se tiver 

interesse em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de 

contato. 

mailto:alinerejan@gmail.com.br
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Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente, 

 

Orientanda do Pólo de Formosa/GO - UAB – UnB 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Nome: 

_________________________________________________________________________ 

Assinatura: 

_________________________________________________________________________ 

E-mail (opcional):  

_________________________________________________________________________ 

 


